
 1

PROTOKÓŁ NR 48/2006 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 11.07.2006 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 i trwało do 11.30. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński E. De La Torre, 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński, Skarbnik Powiatu L. Ochmańska, Sekretarz Powiatu 
 J. Herwart. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych Bronisław Sakowski. Głównym punktem posiedzenia było 
zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 48 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty. 
 
Protokół z 47 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu. (druk nr 1/XXXVIII) 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, czy dotacje przekazywane przez powiat dla SPZZOZ  
w Gryfinie są zabierane przez Komornika Skarbowego. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że były takie próby, ale dyr. SPZZOZ odwoływał się  
i tak długo jak trwa procedura odwoławcza tych środków nikt nie ma prawa zająć. Proces 
likwidacji SPZZOZ rozpocznie się dwa tygodnie po opublikowaniu uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego. 
 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart poinformował, że uchwała Rady Powiatu w sprawie 
likwidacji SPZZOZ zostanie opublikowana w najbliższym wychodzącym Dzienniku 
Urzędowym. 
 
Radny Jan Podleśny zapytał o postanowienia śledztwa w sprawie poświadczenia nieprawdy 
przez pracownika PZD w Gryfinie. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że p. Prokurator odrzucił doniesienie Zarządu Powiatu  
o podejrzeniu poświadczenia nieprawdy w wystawionym pisemnym zleceniu przez dyr. PZD 
w Gryfinie. Prokuratura umorzyła sprawę nie odnajdując znamion popełnienia przestępstwa.  
 
Radny Jan Podleśny zapytał, o jakie kwoty kierowane są sprawy do sądu przeciwko 
dłużnikom panu M.D. i T.D. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że są to niewielkie kwoty w wysokości 61,23 zł i 85,60 
zł, które należy odzyskać w drodze sądowej. 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, czy punkt paszportowy w Gryfinie zostanie zamknięty. 
 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart poinformował, że powiat otrzymał wypowiedzenie 
porozumienia w/w sprawie od p. Wojewody. W Woj. Zachodniopomorskim pozostaną dwa 
punkty paszportowe w Koszalinie i Szczecinie. 
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Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad 
zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego (druk nr 2/XXXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/421/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2006” (druk nr 3/XXXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
4/XXXVIII).  

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że dzisiaj Szpital Powiatowy w Gryfinie 
obejmuje internę i poradnie. Intermed przejmie cesją wszystkie obecne usługi medyczne 
szpitala. Na poprzedniej sesji Rady Powiatu została przyjęta uchwała w sprawie przejęcia 
długu szpitala przez Intermed. Idea jest taka, aby ZOL został włączony do struktur szpitala  
z powodu podpisanych umów z ZPORR na windę i sprzęt medyczny, które będą służyły przez 
co najmniej 5 lat SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a także z powodu zobligowania się 
do wypłacenia pracownikom zobowiązań z tytuły „203”, który to proces rozkłada się  
do końca grudnia 2007 roku. Pani dyrektor obawia się o kondycję ZOL, który zostanie 
włączony w struktury zadłużonego szpitala, lecz stanowisko Zarządu Powiatu jest takie,  
że ZOL zostanie włączony w struktury szpitala dopiero po jego oddłużeniu. 
 
Radny Jan Podleśny zaproponował sprzedaż ZOL i z pozyskanych środków spłatę pożyczki 
zaciągniętej na zobowiązania „203”, a szpital z budynkami i sprzętem przejmie Intermed  
i sprawa byłaby zakończona.  
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zaprosiła wszystkich chętnych do udziału  
w prowadzenia rozmów negocjacyjnych z Intermed. 
 
Radna Alicja Warda powiedziała, że kilka lat temu podmioty, w tym ZOL w Gryfinie 
zostały wyłączone ze struktur SPZZOZ. W chwili obecnej zakłady te sprawdzają się i są 
dochodowe. Zatem decyzja o włączeniu do struktur szpitala nie jest zrozumiała dla 
mieszkańców powiatu a jedynie dla zarządzających powiatem. Radna powiedziała, że istnieje 
prawdopodobieństwo, że ZOL zostanie zniweczony oraz zauważyła, że uzasadnienie do w/w 
uchwały nie wyjaśnia powodów włączenia zakładu. 
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Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że włączenie ZOL w struktury szpitala  
było zapisane w uchwale Rady podjętej w sierpniu zeszłego roku w załączonym programie 
restrukturyzacji zatwierdzonym przez p. Wojewodę i na podstawie, którego udzielona została 
pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zobowiązań „203”. Wszystkie kolejne 
działania wykonane po 17 sierpnia 2005 r. były konsekwencją zatwierdzonego programu 
restrukturyzacyjnego. Program zawiera na stronie 28 schemat działania związany  
z utworzeniem swojego oddziału – wewnętrznego zakładu opiekuńczo-leczniczego po to, aby 
pozyskać 30 miejsc z likwidowanego szpitala w Tucznie, co miało się wydarzyć na bazie 
pomieszczeń po OIOM. Następnie miało dojść do funkcjonalnego połączenia obu placówek 
ZOL w jeden organizm. Ponieważ nie doszło do likwidacji szpitala w Tucznie i przejęcia 30 
łóżek przez szpital powiatowy, więc pozostaje kwestia kilku zarządców i użytkowników 
jednego obiektu przy ul. Niepodległości. Dzisiaj należy uporządkować kwestię własności 
użytkowania obiektu ZOL. Podczas debat zostało ustalone już w 2003 roku, że jedyną drogą 
dla zol-i jest ewolucyjna prywatyzacja w niepubliczne zol-e, co zostało przedstawione 
załogom tych placówek. 
Czy szpital ma pieniądze na to, żeby zrezygnować z programu restrukturyzacji i nie ubiegać 
się skutecznie o umorzenie 50 – 70 % tej pożyczki? Czy szpital stać na przerwanie programu 
restrukturyzacji i zwrot 400 000 zł. Czy też Rada zamierza pójść drogą zatwierdzoną przez p. 
Wojewodę?  
Jeżeli Rada nie dochowa wierności uchwałom podjętym przez siebie w sierpniu i grudniu 
2005 roku i sama odstąpi od warunków zawartych w podjętych uchwałach to kontrahent może 
odstąpić od umowy. Rada Powiatu z 4 milionami długu szpitala będzie wówczas zmuszona 
sama zarządzać szpitalem. Natomiast w przypadku nie wywiązania się kontrahenta Rada ma 
prawo wycofać się z cesji kontraktów. Restrukturyzacja jest to bardzo trudny proces. 
Starosta Gryfiński powiedziała, że taka droga została przećwiczona przez poprzednią 
kadencję. Dzisiaj SPZZOZ jest w procesie likwidacji, niegdyś zostały z niego wyodrębnione 
trzy jednostki: dwa ZOL-e i szpital powiatowy – gdzie co do wyboru tej drogi nie było 
sprzeciwu. Dzisiaj jest podobna sytuacja tylko, że długi nie przejmuje powiat a prywatna 
firma i tym się różni obecna restrukturyzacja. Pamiętajmy, że kiedy ze struktur SPZZOZ 
zostały wydzielone szpital i dwa ZOL-e to wszystkie długi zostały przy powiecie. Jednostki  
te były oddłużone i pojawiły się jako nowe podmioty bez długów, a zol-e są 
współfinansowane przez pacjentów. Długi w stosunku do pracowników tych jednostek spłacał 
powiat.  
Czy dzisiaj wolą Rady jest wycofanie się z wcześniej podjętych uchwał i nie kontynuowanie 
procesu restrukturyzacji mając w pamięci skutki? Odbyło się już wiele debat na temat 
przyszłości szpitala. 
 
Radny Jan Podleśny stwierdził, że w ciągu 3 lat szpital powiatowy został doposażony  
w sprzęt medyczny oraz windę przez co jego wartość wzrosła i bilansuje się  
z zobowiązaniami szpitala. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że zobowiązania szpitala powiatowego 
nie bilansują się z posiadanym majątkiem, ponieważ według wyceny wartość przychodni 
wynosi 1,3 milion zł, a wartość szpitala to 1,1 milion zł. Natomiast winda i sprzęt medyczny 
przez 5 lat stanowią własność powiatu przekazaną w użytkowanie SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie. Zarząd zabiega o wyrażenie zgody przez p. Wojewodę na przekształcenia 
własnościowe w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie polegające na przekazaniu zadań 
szpitala wraz ze sprzętem podmiotowi niepublicznemu i oświadczeniem, że nie powoduje  
to zerwania umowy i konieczności zwrotu 2,5 miliona zł. 
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Radny Jan Podleśny zapytał, przy kim pozostaną długi, gdyby po przejęciu zobowiązań 
szpitala Spółka Intermed upadła. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że Spółka Intermed jest 
odpowiedzialna za zobowiązania. 
 
Starosta Gryfiński poinformowała, żeby budynek w którym jest ZOL, a stanowiący 
własność powiatu można było wydzierżawić lub sprzedać komukolwiek, trzeba ogłosić 
przetarg nieograniczony. Prawo pierwokupu należy się jedynie dotychczasowemu najemcy  
lub dzierżawcy, a ZOL jedynie miał budynek w użyczeniu. Czy ktoś z tutaj obecnych może 
mieć pewność, w przypadku ogłoszenia otwartego nieograniczonego przetargu na kupno 
budynku, że ten powstały niepubliczny podmiot wygra przetarg nieograniczony? 
Ścieżka zaproponowana p. Rydzewskiej-Sirant przez Zarząd była taka, że w tym samym 
budynku z tymi samymi ludźmi powstaje wyodrębniony organizacyjnie ze względu  
na współpłatność pacjentów zakład włączony do szpitala kierowany przez p. Rydzewską 
-Sirant. Pani Rydzewska-Sirant rezygnuje z funkcji dyrektora, powstaje niepubliczny podmiot  
i zgłasza do dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie wniosek o wydzierżawienie 
majątku. Następnie będąc przez np. miesiąc dzierżawcą jako niepubliczny zol występuje  
p. Rydzewska-Sirant do dyrektora szpitala oraz o zgodę do Rady o bezprzetargową sprzedaż 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy tego obiektu, w którym prowadzona jest działalność. 
Starosta Gryfiński przypomniała, że nie realizując programu restrukturyzacji szpital narażony 
jest na stratę umorzenia 400 000 zł z tytułu pożyczki „203” oraz na niebezpieczeństwo 
zapaści finansowej.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 2 za, 2 wstrzymujące się, 1 przeciw, 1 nie brała udziału). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania dotacji na realizację 

zadań programów zdrowotnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 
roku (druk nr 5/XXXVIII). 

 
Radna Alicja Warda zapytała, o szczegółowe dane dotyczące wykorzystania i realizacji 
dotacji w wysokości 60 000 zł.  
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że szczegóły zostały opisane  
w programie profilaktyki, który został przygotowany przez Intermed i był przedstawiany 
Radzie przy uchwalaniu budżetu powiatu. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że Pan Koordynator Zdrowia został 
zobowiązany do uzupełnienia wszystkich braków i dostarczenia programu realizacji dotacji 
przed sesją Rady Powiatu. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 6/XXXVIII). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 
m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2 (druk nr 7a/XXXVIII). 

 
 
Radna Danuta Bus zaproponowała przyjęcie bardziej korzystnego dla powiatu projektu 
dzierżawy w/w nieruchomości zabudowanej na okres 10 lat na rzecz ZEDO. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński powiedział, że ZEDO ma obowiązek wykazania się 
terenem lub w razie nieporozumienia się z powiatem p. Wojewoda ustanowi tzw. 
zintegrowane pozwolenie na korzystanie ze środowiska na działalność przemysłową. 
Jednostki organizacyjne będą funkcjonowały w strefie uciążliwości wynikającej z pracy 
dużego zakładu, które można zminimalizować przy niewielkim nakładzie finansowym. 
Projekt uchwały został przedstawiony w dwóch takich wariantach, jakie zaproponowało 
ZEDO, czyli dzierżawy lub wykupu terenu. Zarząd Powiatu uznał wydzierżawienie na okres 
10 lat za bardziej korzystne dla powiatu. Pozyskane środki mogłyby stanowić wkład własny 
w przyszły proces relokacji obu tych jednostek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie 
zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, 
zabudowanej budynkiem przychodni (druk nr 8/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 9/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. (druk nr 10/XXXVIII). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że poprawka dotyczy załącznika  
nr 14, w którym zabrakło kwoty 38.633 zł z Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych przeznaczonych na nadzór inwestorski. 
 
Posiedzenie opuściła Radna A. Warda. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Powiatowego 
Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy (druk nr 
11/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na rok 2006 (druk nr 12/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Radna Danuta Bus zaproponowała zaprosić na kolejne posiedzenie Komisji dyrektora PCPR 
w Gryfinie oraz dyrektora Niepublicznego Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie w celu 
omówienia wyników przeprowadzonej kontroli w placówce. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła:  
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  

 

 Bronisław Sakowski 

 
 

 
 

 


